
แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 001111    ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน      3(3-0-6) 

      Fundamental English 

 005171   ชีวติและสุขภาพ      3(3-0-6) 

      Life and Health 

 005173   ทักษะชีวติ       2(1-2-3) 

      Life Skills  

 005172   การจัดการการด าเนินชีวิต      3(2-2-5) 

     Living Management 

 126100   เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้     3(3-0-6) 

       Introduction to Economics 

  128121   จรยิธรรมธุรกิจและธรรมาภบิาลส าหรับการตลาด  3(3-0-6) 

        Ethics and Good Governance for Marketing 

 004xxx   กลุ่มวชิาพลานามัย      1(x-x-x) 

         Personal Hygiene Course        

  

         รวม  18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

 001103   ทักษะภาษาไทย      3(3-0-6) 

    Thai Language Skills 

 001112   ภาษาอังกฤษพัฒนา      3(3-0-6) 

    Developmental English 

 *003134   อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น    3(3-0-6)   

     Civilization and Indigenous Wisdom 

 *003136   พะเยาศกึษา       3(2-2-5)   

     Phayao Studies 

 128120   หลักการตลาด      3(3-0-6) 

        Principles of Marketing 

  122131   หลักการจัดการ      3(3-0-6) 

    Principles of Management 

  124151   การบัญชีการเงนิ       3(2-2-5) 

        Financial Accounting 

 

         รวม  18 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ให้เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 100004  กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6) 

     Business Law 

   121211   การเงนิธุรกิจ       3(2-2-5) 

        Business Finance  

 128221  พฤติกรรมผู้บริโภค      3(2-2-5) 

    Consumer Behavior 

 221110   เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐานทางธุรกิจ   3(2-2-5) 

        Fundamental Information Technology in Business 

 247241  สถิตธิุรกิจ       3(2-2-5) 

        Business Statistics  

 00xxxx   วิชาศกึษาทั่วไปเลือก       3(x-x-x)  

       General Elective 

      

         รวม  18  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

   122220  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ    3(2-2-5)  

     Production and Operations Management  

 122210  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 

       Human Resource Management 

  128222  การตัดสินใจทางการตลาด     3(2-2-5) 

        Marketing Decision Making 

  146271   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1   3(2-2-5) 

        English for Business Communication I 

            00xxxx   วิชาศกึษาทั่วไปเลือก      3(x-x-x)  

        General Elective  

 00xxxx   วิชาศกึษาทั่วไปเลือก      3(x-x-x)  

       General Elective 

          รวม  18 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

 128321 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา    3(2-2-5) 

  Product and Pricing Administration 

 128322 การบริหารช่องทางทางการตลาด    3(2-2-5) 

 Marketing Channel Administration 

 128323 การบริหารการส่งเสริมการตลาด    3(2-2-5) 

  Promotion Administration 

 128XXX วิชาเอกเลือก       3(x-x-x)  

 Major Elective 

128XXX วิชาเอกเลือก       3(x-x-x)  

Major Elective 

  XXXXXX วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 

 Free Elective 

         รวม  18 หน่วยกิต 

 

 



ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 128324  การตลาดดิจทิัล      3(2-2-5) 

         Digital Marketing 

  128325  การตลาดบริการ      3(2-2-5) 

         Service Marketing 

 128330  กลยุทธ์ทางการตลาด     3(2-2-5) 

        Marketing Strategies 

  146371   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2   3(2-2-5) 

        English for Business Communication II 

  128XXX  วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

        Major Elective 

 128XXX  วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

        Major Elective 

          รวม  18 หน่วยกิต 



ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

          

  128421  ระเบียบวิธีวิจัย      3(2-2-5) 

    Research Methodology 

  128423  การจัดการการตลาด       3(2-2-5) 

        Marketing Management 

  128424  สัมมนา       1(0-3-2) 

         Seminar  

  128XXX  วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 

        Major Elective 

  XXXXXX  วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 

         Free Elective 

          รวม  13    หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

    ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนีเ้พียง 1 รายวิชา 

 128491  การฝกึงาน      6  หนว่ยกิต 

        Professional Training 

 128492  สหกิจศึกษา      6 หนว่ยกิต 

        Co-operative Education 

 128493  การศกึษาอิสระ     6  หนว่ยกิต 

    Independent Study 

     รวม  6  หน่วยกิต 

   

 

 

 

 

  



ค าอธิบายรายวิชา 

 

001103 ทักษะภาษาไทย       3(3-0-6) 

Thai Language Skills 

ทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร โดยเน้น

ทักษะการเขียนเป็นสาคัญ 

Thai language skills in listening, reading, speaking and writing for communication emphasizing 

on writing skills 

 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3(3-0-6) 

Fundamental English 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในปริบท

ทางวิชาการและปริบทอื่น ๆ 

English listening, speaking, reading, and writing skills and grammar for communicative 

purposes in academic contexts and others 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา        3(3-0-6) 

Developmental English  

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับซับซ้อน เพื่อการสื่อสาร ในปริบท

ทางวิชาการและปริบทอื่นๆ 

More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for 

communicative purposes in academic contexts and others 

 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 

English for Academic Purposes 

ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่านและการเขียนงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรยีน 

English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’ academic areas and 

research interest 

 

 

 



002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า    3(3-0-6) 

Information Sciences for Study and Research 

ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง

สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ 

ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรยีนมีเจตคตทิี่ด ีและมีนิสัยในการใฝห่าความรู้ 

The meaning and importance of information, types of information sources, approaches, 

information technology application, selection, synthesis and presentation of information as well as 

creating positive attitudes and sense of inquiry in students 

 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต       3(3-0-6) 

Philosophy for Life 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนินชีวิต 

ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้มี

ชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใชใ้นการสร้างสรรค ์พัฒนาชีวติที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และคุณค่าต่อสังคม 

Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of life, way of 

life, valuable experiences, factors leading to success in life and works of outstanding persons as to apply 

for creativity and life enhance 

 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม        3(3-0-6) 

Language Society and Culture 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มีต่อสังคม

และวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาอัน

เนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

Knowledge about language Thai society and culture, relation between language and society 

and language and culture and language change caused by social and cultural factors 

 

002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย      3(3-0-6) 

Thai Performing Arts 

ลักษณะและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐานและแบบพืน้บ้านเพื่อให้เกิดสุนทรียะในการชม

นาฏศลิป์ไทยประเภทต่าง ๆ 

The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable student to 

understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance 



 

002125 ดุริยางควิจักขณ์       3(3-0-6) 

Music Appreciation 

ลักษณะ ความส าคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวี สุนทรียศาสตร์

ทางด้านดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการแสดงดนตรี มารยาทในการเข้าฟังดนตรี 

การวิจารณ์และอภิปรายจากการฟังและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกใน

สังคมไทยตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 

Musical characteristics, importance of music development, musical components, lyrics, music 

composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics and repertoire for musical 

performance, music etiquette, criticism and discussion on the musical performance including the roles of 

Thai and Western music in Thai society from the past to the present 

 

002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน      3(3-0-6) 

Arts in Daily Life 

การรับรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันประกอบด้วย 

ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟช่ัน ศิลปะภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การ

ออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ ทางสถาปัตยกรรม ด้าน การประหยัดพลังงาน คติความเชื่อต่างๆ อัน

จะน าไปสู่การเห็นคุณค่าของรสนิยมและสุนทรีย์ในการด ารงชีวิตที่สัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งของไทยและ

สากล 

Recognition of the arts and architecture for application in daily life, topics include visual art, 

craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual communication 

design, knowledge of architecture in energy-saving management, beliefs concerning appreciation of 

values in taste and aesthetics to live in harmony in national and international contexts 

 

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชวีิต     3(3-0-6) 

Fundamental Laws for Quality of Life 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิ  ขั้น

พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของนสิิต 

Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human rights and basic rights 

under the constitution, civil and commercial law, criminal law, intellectual property law, information 



technology law, law concerning local administration, law on natural resources and traditional knowledge 

preservation, an laws concerning contemporary phenomenon and student’s quality of life 

 

003132 ไทยและประชาคมโลก      3(3-0-6) 

Thai and the World Community 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อน

สมัยใหมจ่นถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวทีโลกและแนวโน้มในอนาคต 

Relations between Thailand and the world community under changes during various times 

stating from the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the world forum and future 

trends 

 

003133 วิถีไทย วิถทีัศน์       3(3-0-6) 

Thai Way and Vision 

ความหมาย ความส าคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์ พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะ

และอัตลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การด ารงความเป็นไทยใน

โลกปัจจุบัน 

Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the present, 

specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the Thai way, and 

conservation Thai-ness in a changing world 

 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     3(3-0-6) 

Civilization and Indigenous Wisdom 

อารยธรรมในยุคต่างๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมคติความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices, beliefs 

and contribution and development are preservative of wisdom 

 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(3-0-6) 

Politics Economy and Society   

ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมอืงไทยและระดับสากล 

การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิ

วัตน์กับการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย 



Meaning and relation among politics, economy, and society, Thai and international political 

development, politics and adjustment of developed countries, the global economics system, impacts of 

globalization on politics economy and society, relations between the world system and Thailand 

 

003136 พะเยาศึกษา        3(2-2-5) 

Phayao Studies  

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี  พลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การวิ เคราะห์

แนวโน้มการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภวิัตน์และประชาคมอาเซียน 

History, archeology, social dynamics, politics, economics and culture from the past to present, 

factors influencing the changes, analytical study of the sustainable development in the future ; 

globalization and ASEAN communities context 

 

004150 กอล์ฟ        1(0-2-1) 

Golf 

ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬากอล์ฟ  

การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ 

History, definition, importance, and physical fitness for golf basic skill training rules and 

etiquette of golf 

 

004151 เกม          1(0-2-1) 

Game 

ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความส าคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็นผู้น า การฝึก

กิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการใช้เครื่องอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ รวมถึง

ความคิดสรา้งสรรค ์อีกทั้งส่งเสริมการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

  History, philosophy, definition, and importance of games type of games basic game 

leadership and games participation 

 

004152 บริหารกาย         1(0-2-1) 

Body Conditioning 

ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญของการบริหารกาย หลักการออกก าลังกาย กิจกรรมการสร้าง

สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 



History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises, physical fitness activities, 

and physical fitness test 

 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ        1(0-2-1) 

Rhythmic Activities 

ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นร าพื้นเมือง และวัฒนธรรมการ

เต้นร าของนานาชาต ิ

History, definition, importance, and basic movements of folk dances and international folk 

dances 

 

004154 ว่ายน้ า        1(0-2-1) 

Swimming 

ประวัติ ความหมาย ความส าคัญการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่ายน้ า การฝึก

ทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกามารยาทของกีฬาว่ายน้ า 

History, definition, and importance physical fitness basic skill training rules and etiquette of 

swimming 

 

004155  ลีลาศ         1(0-2-1) 

  Social Dance 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นร าสากลและ

มารยาทของการเต้นร าสากล 

  History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social dances 

 

004156  ตะกร้อ        1(0-2-1) 

  Takraw 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬาตะกร้อ 

การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกามารยาทของกีฬาตะกร้อ 

  History, definition, andimportance of physical fitness basic skill training, rules, and etiquette 

of takraw 

 

 

 



004157  นันทนาการ        1(0-2-1) 

  Recreation 

  ความหมาย  ขอบข่ายและความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆตลอดจน

สามารถน ากิจกรรมนันทนาการไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

  History, philosophy, definition, and importance of recreation nature of activities and 

recreation participation 

 

004158  ซอฟท์บอล        1(0-2-1) 

  Softball  

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาซอท์ฟบอล 

การฝึกทักษะเบือ้งตน้ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาซอท์ฟบอล   

  History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill training, rules, 

and etiquette of softball 

 

004159  เทนนิส         1(0-2-1) 

  Tennis 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทนนิสการ

ฝกึทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส 

  History, definition, importance, and physical fitness for tennis basic skill training rules and 

etiquette of tennis 

 

004160  เทเบิลเทนนิส        1(0-2-1) 

  Table Tennis 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาเทเบิ ล

เทนนิส การฝึกทักษะเบือ้งตน้และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส 

  History, definition, importance, and physical fitness for table tennis basic skill training rules 

and etiquette of table tennis 

 

004161  บาสเกตบอล        1(0-2-1) 

  Basketball 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสรา้งสมรรถภาพทางกายส าหรับบาสเกตบอลการ

ฝกึทักษะเบือ้งตน้ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล   



  History, definition, importance, and physical fitness for basketball basic skill training rules 

and etiquette of basketball 

 

004162  แบดมินตัน       1(0-2-1) 

  Badminton 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาแบดมินตัน 

การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน 

  History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill training, rules 

and etiquette of badminton 

 

004163  ฟุตบอล         1(0-2-1) 

  Football 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสรา้งสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาฟุตบอล การ

ฝกึทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล 

  History, definition, importance, and physical fitness for football basic skill training rules and 

etiquette of football 

 

004164  วอลเลย์บอล       1(0-2-1) 

  Volleyball 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับวอลเลย์บอลการ

ฝกึทักษะเบือ้งตน้ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล   

  History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules 

and etiquette of volleyball 

 

004165  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว      1(0-2-1) 

  Art of Self – Defense 

  ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะการต่อสู้

ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายส าหรับการป้องกันตัวและกฎกติกา

มารยาทของศลิปะการตอ่สู้ป้องกันตัว 

  History, definition, importance, and physical fitness for the art of self–defense; basic skill of 

the art of self–defense, laws for self–defense; rules and etiquette of the art of self-defense 

 



005170  พฤติกรรมมนุษย์       3(3-0-6) 

  Human Behavior 

  แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของ

พฤติกรรม ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจ า การคิดและภาษา เชาว์

ปัญญาและการยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทาง

สังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะหก์รณีศกึษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวัน  

  Concepts of human behavior, biology and type of behavior, sensation and perception, state 

of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and intelligence 

management of emotions and development of motivation, human social behavior, abnormal behavior, 

analysis of human behavior, case studies for application in daily life 

 

005171  ชีวติและสุขภาพ       3(3-0-6) 

  Life and Health 

  ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิตพฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย์ 

วัยรุ่นและสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการการส่งเสริมสุขภาพจติ อาหารและสุขภาพ 

ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคมการ

ป้องกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด 

  Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behavior and human 

health care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of mental health, medicine 

and health, environment and health, health insurance, life insurance, accident insurance and social 

security; protection from danger, accidents, natural disasters, and communicable diseases 

 

005172  การจัดการการด าเนินชีวิต      3(2-2-5) 

  Living Management 

  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและ

สังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความขัดแย้ง การ

คิดแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการด าเนินชีวติที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม 

  Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibility as a member of a family and 

a member of a society, adaptation to changes in a global society, world  communication, conflict 

management resolutions, methods of creative problem solutions, a good economy,  living conditions, 

and ethics 

 



 

005173  ทักษะชีวติ        2(1-2-3) 

  Life Skills  

  การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ที่เน้นการเป็นผู้น า

และผูต้ามที่ดี การพัฒนาบุคคลใหม้ีจิตสาธารณะ และการพัฒนาคุณสมบัติ ด้านอื่น ๆ ของบุคคล 

  Development of personality both mental and physical characteristics; practice in team 

working skills focusing on leader and follower roles, along with the development of public consciousness 

and other desirable personal characteristics 

 

006140  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

  Man and Environment 

  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการเปลี่ยนแปลง

ประชากรมนุษย์  และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูก

จติส านึก การสรา้งความตระหนัก และการมสี่วนรว่มในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  Relationship between man and the environment, cause of environmental problems, effects 

of population change related to environmental problems case studies of global climate change, natural 

disasters and encounter, at the global and local scale and the building of environmental awareness and 

participation in sustainable environmental management 

 

006141  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน    3(2-2-5) 

  Introduction to Computer Information Science 

  ระบบคอมพิวเตอร์ ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร ์ระบบปฏิบัติการ เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ อินเตอรเ์น็ต

และการประยุกต์ ใช้งาน ระบบส านักงานอัตโนมัติ ระบบจ านวนและการแทนข้อมูล การจัดการข้อมูล และ

ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

  Computer system, hardware, software, operating system, computer networks, the Internet 

and its applications, office automation systems, number system and data representation, data 

management and database systems, information systems, programming languages, program design, 

artificial intelligent, geographic information system 

 



006142  คณิตศาสตร์ส าหรับชวีิตในยุคสารสนเทศ    3(3-0-6) 

  Mathematics for Life in the Information Age 

  การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับชีวิตประจ าวัน เช่น การเงินการธนาคาร การ

ประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิตเิพื่อการส ารวจและการตัดสินใจเบือ้งตน้ 

  Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, business 

and statistics for data collection and decision making 

 

006143  ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน     3(3-0-6) 

  Drugs and Chemicals in Daily Life 

  ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใ ช้ในชีวิตประจ าวันที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ  และ

สิ่งแวดล้อม 

  Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal product 

commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and management for 

health and environmental safety 

 

006144  อาหารและวิถชีีวติ       3(3-0-6) 

  Food and Life Style 

  บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค

อาหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อ

พฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสม

ต่อความต้องการของร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซือ้อาหาร และอาหาร

และวิถีชีวติกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน์ 

  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the 

world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity and wisdom of 

food in Thai, proper food selection according to basic needs, health foods, information for purchasing 

food, and food and life style according in the age of globalization 

 

006145  พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว       3(3-0-6) 

  Energy and Technology Around Us 

 ความรูพ้ืน้ฐานดา้นพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน การใชพ้ลังงานอย่างฉลาด 

ที่มาและการบรรเทาสภาวะโลกร้อน ที่มาของพลังงานไฟฟ้าและการใช้อย่างถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัย 



หลักการท างานและการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ รถยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใชพ้ลังงานใน

อนาคต อันได้แก่ ความเข้าใจเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิว เคลียร์ เทคโนโลยีส าหรับรถยนต์ใน

อนาคต ระบบขนส่งมวลชนประสิทธิภาพสูง การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง และการ

ตัดสินใจเลือกใช้อย่างเหมาะสม 

 Basic energy and technology including : energy conservation, consuming energy 

intelligently, source of global warming and how to prevent it, electricity generation and how to consume 

it properly, economically , and safely, air  conditioning , automobiles, and basic information technology 

as well as how to use them effectively and efficiently ; and newer technology , such as understanding 

electricity generation from nuclear energy, future automotive technology , high performance mass 

transportation systems to prepare for the change in technology and be able to choose accordingly 

 

006245  วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน     3(3-0-6) 

  Science in Daily Life 

  บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บูรณา

การความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี พลังงาน

และไฟฟ้า การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใชว้ิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในชวีิตประจ าวัน  

  Role of biological science and physical science and integration of earth science in daily life 

organisms, environments, chemical substances, energies and electricity, telecommunications, 

meteorology, earth and space including, and the applications of science and technology in daily life 

  

100004 กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6) 

 Business Law 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจั ดตั้งธุรกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายส าคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร 

 Relation between the legal with business, the course provides an understanding of the nature 

of public law and the regulation of business and of the basic principles which control business practice; 

topics include important laws, intellectual law, labor law, and taxation 

 

 

 



121211 การเงนิธุรกิจ        3(2-2-5) 

  Business Finance 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหา

เงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบ

ลงทุน ต้นทุนของเงนิ นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

 Introduction to business finance, financial statement analysis, short-term financing, long-term 

financing, accounts receivable management, inventory management, time value of money,  capital 

budgeting, cost of capital, dividend policy 

 

122131 หลักการจัดการ       3(3-0-6) 

 Principles of Management 

 ความหมายและความส าคัญของการจัดการ องค์ประกอบของการจัดการทั่วไป ลักษณะ

โครงสรา้งขององค์การธุรกิจ หลักการบริหารและหนา้ที่ส าคัญของฝ่ายบริหารทุกด้าน การวางแผน การจัด

องค์การ การสรรหาบุคคล การสั่งการ และการควบคุม การบรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้ ด้วย

กิจกรรมของการจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการวางระบบการบริหารงาน

สมัยใหม ่

 Meaning and significance of management, general management component, structure of 

business organization, administration principles and essential function of whole administrative section for 

instance planning, organizing, staffing, directing and controlling, attained goals and policy by 

management activities and enhancing efficiency and effectiveness by advanced administration system 
 

122220 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ    3(2-2-5) 

 Production and Operations Management 

 ความหมายของการผลิตและปฏิบัติการ กิจกรรมและขั้นตอนของการท าธุรกิจ หน้าที่และความ

รับผิดชอบพื้นฐานของผู้บริหารการผลิต การวางแผนก าลังการผลิต การเลือกท าเลที่ตั้ง  การวางแผนผัง

กระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนและบริหารโครงการ การจัดซื้อและระบบ

คลังสินค้า การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการ

วางแผนการผลิตและการปฏิบัติการ 

 Production and operation meaning, activity and steps of business creation, basic function and 

responsibility of production executive, capacity planning, location selection, layout planning of production 

processing, aggregate planning, project management and planning, purchasing and warehouse system, 

material requirement planning, quality control, and analysis and tackling of production and operation 

planning 



 

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์       3(3-0-6) 

 Human Resource Management 

 กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน  การ

สรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การประเมินผล

การปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความผูกพันในการท างาน สหภาพแรงงาน สวัสดิการและความปลอดภัยใน

การท างาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก    

 Human resource management activities, planning, job design, job analysis, recruitment, 

selection, training and development, compensation and benefits, performance appraisal, motivation and 

engagement, safety and health, labor relations, global human resource management  

 

124151 การบัญชีการเงนิ       3(2-2-5) 

 Financial Accounting 

ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิด

ส าหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ในสมุดรายวันทั่วไป การ

ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ 

ส าหรับกิจการบริการ กิจการซือ้ขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ และระบบใบส าคัญ 

Definitions and objectives of accounting, benefits of accounting information, Conceptual  

Framework for Financial Reporting, principles and process of recording transactions in double entry 

system in general journal, posting transactions to journal ledgers, adjusting and closing, preparation of 

trial balance, working papers for service businesses, merchandising businesses, industrial businesses, 

special journals and vouching system 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคาโดยอุปสงค์ 

อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ 

เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ 

Definition, importance of economics, economic systems, demand and supply, demand   and 

supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior theory, 

production and production cost, national income, money and banking, monetary and fiscal policies, 

inflation and deflation, international trade 

 



128120 หลักการตลาด       3(3-0-6) 

  Principles of Marketing 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ

ระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรม

ผูบ้ริโภค การวิจัยตลาด การใชเ้ครื่องมือทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ 

 Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factors affecting 

market system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting target markets, 

consumer behavior, market research, usability of marketing tool in business 

 

128121 จริยธรรมธุรกิจและธรรมาภิบาลส าหรับการตลาด   3(3-0-6) 

  Ethics and Good Governance for Marketing 

 ความส าคัญและนิยามของจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและการตลาด การน าระบบจริยธรรมมา

ประยุกต์ในการสร้างจิตส านึกจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคมด้านศลีธรรม หลักการของ

ธรรมาภบิาลและการประยุกต์ใชใ้นองค์การ 

 Definition and significance of ethics in business and marketing, use of ethics to create 

conscience in business and social responsibility, principles of good governance and its applications to 

organization 

 

128221 พฤติกรรมผู้บรโิภค       3(2-2-5) 

 Consumer Behavior 

 หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ การบริโภคและพฤติกรรมการ

ซื้อของผู้บริโภค ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ความต้องการของผู้บริโภค การแบ่งหาสาเหตุ ข่าวสาร และการ

หาข้อมูล การประเมินทางเลือกอื่นๆ การตัดสินใจซื้อและการประเมินหลังการซื้อ อิทธิพลของวัฒนธรรม 

สังคมกลุ่ม ครอบครัว ที่มีต่อการตัดสินใจและแบบการด าเนินชีวิต การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของบุคคล 

แรงจูงใจและบุคลิกภาพ กระบวนการรับรู้ เรียนรู้ ทัศนคต ิสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของผูบ้ริโภค 

 Principles and analysis of consumer behavior upon the decision-making to purchasing, 

consumption and purchasing behavior including steps in the decision-making process starting from 

problem identification, information and fact finding, evaluation of alternatives, buying decision, and after-

purchase evaluation, influences of culture, social groups, family upon decision making and lifestyle, 

internal factors such as motivation, personality, perception, learning and attitude, and Consumer rights  

 

 



128222 การตัดสินใจทางการตลาด      3(2-2-5) 

 Marketing Decision Making 

 หลักการ เทคนิคเชิงปริมาณและการปฏิบัติของการพยากรณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ความ

ต้องการและการประเมินความเป็นไปได้ของตลาด การวางแผนการผลิตและการจัดจ าหน่าย การตัดสินใจ

ซือ้หรอืผลติ การวิเคราะหแ์ขนงการตัดสินใจ ระบบการเข้าคิว การหาคุณค่าในช่วงชีวติของลูกค้า 

 Principles, quantitative techniques and practices of marketing forecasting, demand analysis 

and evaluation of market potential, production and distribution scheduling , make or buy decision, 

decision-tree analysis, Queuing theory, finding customer lifetime value 

 

128311 การบรหิารการขาย       3(2-2-5) 

 Sales Administration 

 การจัดสายงาน การจัดการของฝ่ายขาย นโยบายการขาย การวิเคราะห์ตลาดและสินค้า การ

วางแผนและการวิเคราะห ์การจัดแบ่งเขตและโควตาการขาย การคัดเลือกและการอบรมพนักงานขายและ

การให้ค่าตอบแทน การวัดผล การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายในด้านการขาย ศิลปะการขาย จิต

บริการ การใช้พนักงานขาย ความพยายามทางการตลาดด้านอื่นๆ การประเมินผลและควบคุมการขาย  

การคัดเลือกวิธีการขาย เครดิตการซื้อขาย การเก็บเงิน และการจ้างขาย 

 Line and staff of sales force, sale policy, market and product analysis, planning and analysis, 

zoning and sales quota, selection and training of sales force, benefits and evaluation, budget control and 

sales expenses, salesmanship, service mind, sales force and other efforts, and evaluations and control 

of sales, selection of selling methods, credit, collection and sales financing hiring 

 

128321 การบรหิารผลิตภัณฑ์และราคา     3(2-2-5) 

 Product and Pricing Administration 

 แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ ส่วน

ประสมผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  

นโยบายในการตั้งราคา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การสร้างความได้เปรียบทางการ

แขง่ขัน 

 Concept of strategic planning, product management, product assortment, Product mix, brand, 

packaging, labels, product lifecycle, new product development, pricing policies, analysis of the 

competitive environment, create a competitive advantage 

 

 

 



128322 การบริหารช่องทางทางการตลาด     3(2-2-5) 

 Marketing Channel Administration 

 ขอบเขตระบบการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายและการปฏิบัติ การตัดสินใจเลือกช่องทาง

การตลาด การให้ความช่วยเหลือ การควบคุมช่องทางการตลาด หลักการบริหารการขนส่ง นโยบายและ

การจัดสายงานด้านการขนส่ง การคลังสินค้า การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย และระบบข้อมูลด้านการกระจาย

สินค้า การประเมินผลและการควบคุมประสิทธิภาพช่องทางการจัดจ าหน่าย การแบ่งส่วนช่องทางด้าน

การตลาด ความหนาแน่นในการกระจายสินค้า และข้อจ ากัดของช่องทางแนวตั้ง และแผนกลยุทธ์ทาง

พันธมิตรในการกระจายสินค้า 

 Scope of the distribution system, distribution strategy and implementation, decision to choose 

channel distribution, supports and control of channel, logistics and its policy, stocking, and data base of 

product distribution, evaluation and control of channel performance, segmentation for marketing channel, 

distribution intensity and vertical constraints, and strategic alliances in distribution 

 

128323 การบรหิารการส่งเสรมิการตลาด     3(2-2-5) 

 Promotion Administration 

 หลักการ ความส าคัญ หนา้ที่ วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด และการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจที่จ าเป็นในแผนการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการตลาด ส่วนประ

สมการส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การตลาด

ทางตรง การเลือกเครื่องมอืของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด การวางแผนและการประเมินกิจกรรมที่

ส่งเสริมการตลาด  

 Principles, importance, roles, objectives and practices in making the key decisions necessary 

in sales promotion program, factors affecting sales promotion, sales promotion mix, advertising, public 

relation, sales force, sales promotion, direct sell, the selection of the proper sales appeals, sales 

promotion directed towards company’s sales staff, middlemen and ultimate consumers, planning and 

evaluation of promotional activities 

 

128324 การตลาดดิจทิัล       3(2-2-5) 

 Digital Marketing 

 แนวความคิดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายของข้อมูล การวิเคราะห์รูปแบบการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎีและการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การท าวิจัยการตลาด พฤติกรรมของ

ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ แนวโน้มและสื่อใหม่ที่ใช้ในการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 



 Concepts of electronic commerce and network of information, analysis of electronic commerce 

categories, theory and advertising, sales promotions, marketing research, and consumer behavior of 

electronic commerce, tools, trends and new media for electronic commerce 

 

128325 การตลาดบริการ       3(2-2-5)

 Service Marketing 

 หลักการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการ ทฤษฎีและแนวคิดของการตลาดบริการสมัยใหม่ ประเภท

ของธุรกิจบริการ การก าหนดลูกค้าเป้าหมาย และพฤติกรรมความต้องการของลูกค้า จิตบริการ การ

วิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดกลยุทธ์ของตลาดบริการ คุณภาพในการให้บริการ กลยุทธ์การสร้าง

ความผูกพันกับลูกค้า และการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 

 Principles of service marketing, theory and concept of service in modern marketing, types of 

service marketing, determination of target customers and their behavior, service mind, situational 

analysis and strategy of service marketing and quality of service in the market, customer engagement 

strategies and customer relations 

 

128326 การบรหิารตราสินค้า       3(2-2-5) Brand 

Administration  

 องค์ประกอบและปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อความส าเร็จของตราสินค้า ทฤษฎี หลักการและกลยุทธ์การ

สร้างตราสินค้า ชื่อตราสินค้า เครื่องหมายตราสินค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ ค าขวัญ การ

พัฒนาตราสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสร้างอัต

ลักษณ์ตราสินค้า การสร้างชื่อเสียงด้านคุณภาพระดับสูง การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล 

 Elements and factors influencing brand success, theory, principles and strategy of brand-equity 

building, brand name, brand mark, trademark, copyright, symbols, slogans, brand development, 

packaging integrated marketing communications tools, creating a high-quality reputation and brand 

identity for international recognition 

 

128327 การบริหารการค้าปลีก      3(2-2-5) 

 Retailing Administration 

 แนวคิดของการค้าปลีก ลักษณะความเป็นเจ้าของ การตัดสินใจเลือกต าแหน่งที่ตั้ง แผนงาน 

อาคาร วัสดุภายใน อุปกรณ์ และการบริหารสินค้า การซื้อ การจัดเก็บ การควบคุม การตั้งราคาขาย การ

ส่งเสริมการขายในรา้นค้าและการบริการลูกค้า 



 Concepts of retail marketing and its organizations, decisions on store location, layout, building, 

fixtures, equipment and merchandise management, buying, handling, control and pricing, store 

promotion and customer services 

 

128328 การตลาดการเกษตร       3(2-2-5)

 Agricultural Marketing 

 บทบาทความส าคัญ ขอบข่ายของการตลาดการเกษตรไทย ระบบการตลาดผลิตผลการเกษตร

และสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย บทบาทขององค์กรและหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในตลาดการเกษตร 

การพัฒนาผลผลิตการเกษตรไทย การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การก าหนดระบบ

ช่องทางจ าหน่ายและนโยบายราคา บทบาทและนโยบายการพัฒนาการเกษตรของรัฐบาล ปัญหาและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานตลาดการเกษตร การก าหนดตลาดเป้าหมายและการใช้ส่วนประสม

ทางการตลาด 

 Roles, importance, scope of agricultural products marketing, Thai agricultural products and 

their marketing systems, roles of private organization and agencies played in agricultural markets, the 

development of Thai agricultural products, agricultural products value added, agricultural marketing 

channel and pricing, roles and policies of Thai government agencies on development of agricultural 

products, problems and solutions in agricultural products marketing and operations, agricultural targeting 

and marketing mix 

 

128329 ผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ     3(2-2-5)

 Entrepreneurship and Business Development 

 ความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะพิเศษของผู้ประกอบการการ การวิเคราะห์และ

วางแผนโมเดลธุรกิจแบบย่อ การมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนในโลกธุรกิจ การเริ่มต้น ความก้าวหน้า

การบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจและการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ

ธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจ การสร้างจิต

วิญญาณของการเป็นเจ้าของกิจการและการท าหนา้ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผูป้ระกอบการทั่วไป 

 Meaning, role, types, special features of entrepreneurs, lean business canvas, finding for new 

opportunities to invest in the corporate world, starting a progressive management system, the risks of 

operating business and establishing guidelines for the operation of the business in the form of a business 

plan, making business plan to determine the direction of the business, creation the spirit of 

entrepreneurship and to act as a consultant to entrepreneurs 

 

 



128330 กลยุทธ์ทางการตลาด      3(2-2-5) 

 Marketing Strategies 

 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

ที่ส่งผลถึงการแข่งขัน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม กลุ่มกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมและการแข่งขันทั่วโลก การ

วิเคราะห์หาข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน การขยายกิจการ การสร้างพันธมิตรทางการค้า การแข่งขันโดยใช้

การก าหนดต าแหน่งสินค้า การสรา้งขอ้ได้เปรียบด้านราคา หลักการและกลยุทธ์การตลาด การท าวิจัยและ

พัฒนาในสภาพแวดล้อมที่มีการแขง่ขัน 

 Strategic planning process, concept of analyzing the internal and external environments that 

affect the competition, industry analysis, strategy group in industry and global competition, analysis of 

competitive advantage, business expansions creating alliances using competitive positioning, creating 

price advantages, principles and marketing strategies, research and development in a competitive 

environment 

 

128421 ระเบียบวิธีวจิัย       3(2-2-5) 

 Research Methodology  

 ความหมายและความส าคัญของการวิจัย ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย การเลือกแบบและ

วิธีการวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้างแบบเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูล การเขียนและการน าเสนอรายงานการวิจัย 

 Meaning and importance of research, step in the research, the selection and Research 

Methodology for Marketing to suit the circumstances and resources, data and sampling collection, data 

analysis, writing and presenting research papers 

 

128422 การบรหิารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดสัมพันธภาพ  3(2-2-5) 

  Customer Experience Management and Relationship Marketing 

 ความหมายและความส าคัญของการบริหารประสบการณ์ลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ เทคนิค

การท าวิจัยลูกค้า เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามประสบการณ์ลูกค้า การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า  

วิธีการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อ

ผลติภัณฑ์และบริการ 

 Meanings and significances of Customer Experience Management , Relationship Marketing, 

research technique on customer experience, customer classification technique using customer 

experience, customer satisfaction creating technique, usability of customer data to design products or 

services to increase customer loyalty  

 



128423 การจัดการการตลาด       3(2-2-5)

 Marketing Management 

 แนวคิดและขอบเขตการบริหารการตลาด การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ การ

พัฒนาสินค้าใหม่ การวางแผนเทคนิคทางการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา นโยบายด้านราคา 

เทคนิคการท าวิจัยการตลาด กลยุทธ์ช่องทางทางการตลาด กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การตลาด

ภายในองค์กร(พนักงาน) การบริหารระบบงานทางการตลาด ลักษณะทางกายภาพทางการตลาด 

ความสัมพันธ์ของการโฆษณากับองค์ประกอบด้านการตลาด การพัฒนานโยบายต่อการเปลี่ยนแปลงใน

สายผลิตภัณฑ ์และการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการตลาด การรับผดิชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคมและ

สภาพแวดล้อม 

 Concepts and scope management, marketing planning, business model canvas, new products 

development, planning marketing technique, product strategy, pricing strategy, pricing policies, market 

research techniques, marketing channel strategy, marketing promotion strategy, internal marketing 

( people) , marketing process management, marketing physical evidence, relation between advertising 

and market elements, policy development to changes in the product line,  controlling marketing 

operations, corporate responsibility to society and the environment 

 

128424 สัมมนา        1(0-3-2) 

  Seminar  

 การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การระบุปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา การประเมินแนวทางการ

แก้ไขปัญหา การเขียนรายงานการน าเสนอการอภิปรายและการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

การตลาด 

 Information searching, collecting data, problem identification and problem analysis, assessing 

solutions, presentation on current interesting topics in marketing 

 

128425 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการบรรจุภัณฑ์      3(2-2-5) 

  New Product Development and Packaging 

 กระบวนการพัฒนาและการวางแผนสินค้าหรือบริการใหม่ การน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 

รูปแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่หรือผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ขั้นตอนการสร้าง

แนวความคิด การกลั่นกรองแนวความคิด การประเมินผลแนวความคิด การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เทคนิคการประเมนิตลาด กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ 

 New product or service development process and planning, launching new product to the 

market, type of innovative product, modified product and counterfeit product, idea generation and 



screening process, new product concept test, market validation technique, packaging design process, 

packaging material selection 

 

128426 การตลาดอิงการกุศล       3(2-2-5) 

  Cause Related Marketing  

 หลักการและความส าคัญของการตลาดเชิงจริยธรรมการกุศลและสังคม การสรา้งสรรค์กิจกรรม

ทางการตลาดส าหรับการกุศลและสังคมเพื่อตอบสนองผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านจริยธรรม 

การกุศลและสังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค องค์กรแสวงผลก าไร และไม่แสวงหาผลก าไร 

การจัดการสื่อ การจัดการตราสินค้าและการสร้างความภักดีต่อตราสินค้าด้วยกิจกรรมทางการตลาดด้าน

จรยิธรรม การกุศลและสังคม  

 Principle of cause related marketing, creating marketing activities for charity and society to 

satisfy customers, consumer behavior in ethical, charitable, social aspects, behavioral change in 

consumer, profit and non-profit organization, media management and brand management by marketing 

activities for charity and society 

 

128427 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 

  Green Marketing 

 หลักการ ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่ยั่งยืน การพัฒนา

ธุรกิจอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ธุรกิจขนาดเล็กกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน ความร่วมมือธุรกิจกับชุมชน คุณค่าของตลาด

สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมทางการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม การตลาดพลังงานทดแทน การวิจัยทางการตลาด

เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของธุรกิจ 

 Principles, significances, objectives of green marketing and sustainable business, development 

of sustainable business, environmental responsibility in supply chain, green packaging, small business 

with environmental responsibility, collaboration between community and business, green marketing 

values and behavior, renewable energy marketing, marketing research on environment and sustainable 

business 

 

128428 การตลาดระดับโลก       3(2-2-5) 

 Global Marketing 

 ความส าคัญของการตลาดระหว่างประเทศและการตลาดระดับโลก มุมมองและองค์ประกอบของ

การตลาดระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ โครงสร้างและการด าเนินงานของ

องค์กรระหว่างประเทศ การวิจัยตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศด้านการบริหาร



ผลิตภัณฑ์และราคา การส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การ

วางแผนการใช้ส่วนประสมการตลาดระหว่างประเทศ การส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศทั้งของภาครัฐ

และภาคเอกชน  

 Significances of international market and global market, international marketing aspects and 

environment, economic association among groups of countries, international organization’s structure and 

operation, international marketing research, international marketing strategies in product and price, sales 

promotion in international market, global market entry strategies, planning of global marketing mix, 

trade promotion activities of private and government sectors 

 

128491 การฝึกงาน        6  หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการตลาด

ในสถานประกอบการของเอกชน 

 Training, learning, gaining experience, improving working skills in marketing in private 

enterprises 

 

128492 สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในสถาน

ประกอบการของเอกชน 

 Working, learning, gaining experience, improving working skills in marketing in private 

enterprises 

 

128493 การศึกษาอิสระ       6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอและ

อภปิรายในหัวข้อทางด้านการตลาด 

 Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussion in 

marketing topics 
 


